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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED üzrə 
1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində qısamüddətli 
təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

 Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

 Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

 Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

 Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə sxemi Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
 İşəgötürmə; 
 Karyera yüksəlişi; 
 Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
 İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

  

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə  
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.   

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)   

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

 Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

 Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

 Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-
ayrı ölkələrdə, həm də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair 
statistik məlumatların əldə olunması, toplanması və təqdim 
olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi hazırlanmışdır. 
ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci 
ildə Parisdə keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında 
qüvvəyə minmişdir. Hazırda istifadə edilən təsnifat ISCED 
2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

 istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

 istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

 peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Ofisiant 
Peşənin qısa təsviri 

Ofisiantlar fərdi və ya kiçik qrup halında olan müştəriləri qəbul edir, onları masalara ötürür, menyu və 
içkilər barədə məsləhət verir, sifarişləri qəbul edir, razılaşdırılmış məhsulları masaya verir, təfərrüatlı 
qəbz hazırlayır və ödənişi qəbul edirlər. Onlar həmçinin, masaları səliqəyə salır  və yeni müştərilər 
üçün hazırlıq görürlər. Ofisiantlar komandanın tərkib hissəsi kimi işləyə bilər qəbul və ya banketlər 
zamanı xidmət göstərə bilərlər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  5131 (Ofisiant) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  5131 (Waiter) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Sentyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Sentyabr, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Restoranlar, kafelər, barlar və müxtəlif ölçülü otellər;  
 Müxtəlif iş qrafiki, o cümlədən axşamlar, gecələr, həftəsonuları və dövlət bayramları;  
 Yarım-ştat iş rejimi mümkün ola bilər;  
 Adətən ayaq üstündə olurlar;  
 Xüsusi geyim və yüksək səviyyədə şəxsi gigiyena normaları tələb olunur;  
 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

 Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
hüquqi-normativ aktlarla tənzimlənir;  

 İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə nəzərdə 
tutulduğu hallarda) təqdim olunur.  
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Baş ofisiant. 

Kim ona tabedir: Köməkçi ofisiantlar. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir.  

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək) 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək 

İşçilərə rəhbərlik etmək 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək  

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Təcrübə və müvafiq təlim əldə etdikdən sonra bu peşə ilə əlaqəli yüksək ixtisaslı işlərə və ya 
rəhbər vəzifələrə yüksəlmək mümkündür.  

 

A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  Tapşırıqları təşkil etmək və iş rejimini planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Müvafiq informasiyanı əldə etmək, işi planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.1.2.   Tapşırıq və prosesləri prioritetləşdirmək və ardıcıllığını müəyyən etmək; 
F.1.3.   Digər komanda üzvlərinin rol və vəzifələrini nəzərə almaqla effektivliyi yüksəltmək 

məqsədilə iş qrafiki və ya plan hazırlayıb icra etmək; 
F.1.4.   Xidmət zamanı iş rejimini, o cümlədən özünün və digər komanda üzvlərinin 

tapşırıqlarını planlaşdırmaq, qiymətləndirmək və lazım olduğu təqdirdə müvafiq 
tövsiyələr vermək. 
 

V.2.  Xidmət sistemini təmin etmək: 
F.2.1.   Restoranın, yemək sahəsinin, funksional və ya iaşə obyektlərinin hazırlığını 

tamamlamaq və müəssisənin prosedurları çərçivəsində xidmət tələblərinə uyğun olaraq 
müştərilərin rahatlığını və istirahətini təmin etmək üçün yemək mühitinə müvafiq 
dəyişikliklər etmək; 

F.2.2.   Müştəriləri salamlamaq və müəssisənin proseduruna uyğun olaraq yeməkdən əvvəlki 
xidmətləri göstərmək; 

F.2.3.   Müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq müştəriləri masanın düzülüşünə uyğun 
olaraq yerləşdirmək, onların əyləşməsinə kömək etmək; 

F.2.4.   Müştərilərə menyu və içki siyahılarını təqdim etmək, aydın təsvirlər və izahlar vermək, 
suallara düzgün və nəzakətli şəkildə cavab vermək; 

F.2.5.   İçki və yemək seçməkdə müştərilərə yardım etmək məqsədilə onlara tövsiyə və təkliflər 
vermək; 

F.2.6.   Sifarişləri qəbul etmək, mətbəxə və bara ötürmək və bu zaman müvafiq olduğu təqdirdə 
hər hansı xüsusi tələb, pəhriz və ya mədəni tələblər barədə məlumat vermək; 

F.2.7.   Menyu seçiminə və müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq qədəhləri, qabları və masa 
dəstlərini düzmək; 

F.2.8.   Xidmət və yeməyin çatdırılması prosesini monitorinq etmək və müştəri ilə minimum 
təmas şəraitində xidmət prosesinin münasib vaxtında ərzaq, içki və qabları masaya 
vermək və təmizləmək; 

F.2.9.   Xidmət və məhsullar ilə bağlı gecikmələri və ya qüsurları aşkar etmək, müştərinin 
məmnunluğunu təmin etməklə müəssisənin siyasət və prosedurlarına uyğun olaraq 
onları tez bir zamanda aradan qaldırmaq və məlumat vermək; 

F.2.10.   Müştərilərin istəkləri əsasında hesabları hazırlamaq və onlara təqdim etmək; 
F.2.11.   Müştərilərdə təkrar geri qayıtmağa həvəs oyatmaq məqsədilə onları nəzakətli şəkildə 

yola salmaq. 
 

V.3.  Həmkarlar və müştərilər ilə əlaqələri idarə etmək: 
F.3.1.   Kommunikasiya və informasiya axını səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə xidmətdən 

əvvəl, xidmət zamanı və xidmətdən sonra mətbəx, bar işçiləri və digər ofisiantlar ilə 
ünsiyyət qurmaq; 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 11 

F.3.2.   Problemləri aydın şəkildə müəyyən etmək və müvafiq kommunikasiya üsullarından 
istifadə etməklə onIarı həll etmək; 

F.3.3.   Müəyyən edilmiş protokol və xidmət metodlarına, müəssisənin siyasətlərinə və 
müştərinin gözləntilərinə uyğun olaraq qonaqpərvərlik münasibəti nümayiş etdirmək; 

F.3.4.   Restoranın yeni işçilərinə peşəkar yardım göstərmək və müvafiq məlumatları onlarla 
bölüşmək; 

F.3.5.   Xidmətləri təhlil etməklə və müvafiq olduğu təqdirdə həmkarlar ilə müzakirə etməklə 
mümkün təkmilləşmə yollarını və innovasiyaları müəyyən etmək və digər aidiyyəti 
şəxsləri məlumatlandırmaq. 
 

V.4.  Mətbəx işçiləri ilə əməkdaşlıq etmək: 
F.4.1.   Xörəklərin düzgün şəkildə və vaxtında hazırlanmasını, təqdim edilməsini təmin etmək 

üçün mətbəx işçiləri ilə əlaqədə olmaq; 
F.4.2.   Mətbəx ilə yemək otağı arasında xidmətin effektiv şəkildə aparılmasını təmin etmək 

üçün baş aşpaz ilə xidmət işçiləri arasında müvafiq əlaqələr yaratmaq. 
 

V.5.  Çarxlı stol arabalarını və avadanlıqları hazırlamaq və saxlamaq: 
F.5.1.   Arabaları toplamaq və onları təmiz alətlər, dəstlər və süfrələr ilə birgə düzgün şəkildə 

təqdim etmək; 
F.5.2.   Müəssisənin standartlarına və gigiyena tələblərinə uyğun olaraq avadanlığı təmizləmək 

və parıldatmaq; 
F.5.3.   Menyu və xidmət tələblərinə uyğun olaraq ərzağı, spirtli içkiləri və digər inqrediyentləri 

seçmək; 
F.5.4.   Arabanın üzərində qoymazdan əvvəl inqrediyentlərin keyfiyyətini və vəziyyətini bir 

daha yoxlamaq; 
F.5.5.   Müştəriləri cəlb etmək məqsədilə ərzaqların rəngindən, növlərindən və formasından 

istifadə etməklə onları effektiv şəkildə təqdim və nümayiş etdirmək; 
F.5.6.   Arabaların üzərində müvafiq təşviqat materiallarını gəzdirmək; 
F.5.7.   Arabaları müştərilərin görə biləcəyi əlverişli yerdə saxlamaq; 
F.5.8.   Arabaları boşaltmaq və müvafiq vaxtda gigiyenik normalara uyğun olaraq təmizləmək. 

 
 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Ofisiant" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr "Ofisiant" peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-formal və 
informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA  

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Ofisiant" peşəsi üzrə müvafiq peşə 
standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr vasitəsilə 
qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, heyətin 
qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ  

Ofisiant 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Ofisiantlar üçün qiymətləndirmə nümunəsi fərdi və ya kiçik qrup halında olan müştərilərin qəbul 
edilməsi, onların masalara ötürülməsi, menyu və içkilər barədə məsləhət verilməsi, sifarişlərin qəbul 
edilməsi, razılaşdırılmış məhsulların masaya verilməsi, təfərrüatlı qəbz hazırlanması və ödənişin 
qəbul edilməsi kimi fəaliyyətlərlə əlaqədar tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən edir və 
qiymətləndirir.  

Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  5131 (Ofisiant) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  5131 (Waiter) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Sentyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.5) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Tapşırıqları təşkil etmək və iş rejimini planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Müvafiq informasiyanı əldə etmək, işi planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.1.2.   Tapşırıq və prosesləri prioritetləşdirmək və ardıcıllığını müəyyən etmək; 
F.1.3.   Digər komanda üzvlərinin rol və vəzifələrini nəzərə almaqla effektivliyi yüksəltmək 

məqsədilə iş qrafiki və ya plan hazırlayıb icra etmək; 
F.1.4.   Xidmət zamanı iş rejimini, o cümlədən özünün və digər komanda üzvlərinin 

tapşırıqlarını planlaşdırmaq, qiymətləndirmək və lazım olduğu təqdirdə müvafiq 
tövsiyələr vermək. 

… 

V.5.  Çarxlı stol arabalarını və avadanlıqları hazırlamaq və saxlamaq: 
F.5.1.   Arabaları toplamaq və onları təmiz alətlər, dəstlər və süfrələr ilə birgə düzgün şəkildə 

təqdim etmək; 
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F.5.2.   Müəssisənin standartlarına və gigiyena tələblərinə uyğun olaraq avadanlığı təmizləmək 
və parıldatmaq; 

F.5.3.   Menyu və xidmət tələblərinə uyğun olaraq ərzağı, spirtli içkiləri və digər inqrediyentləri 
seçmək; 

F.5.4.   Arabanın üzərində qoymazdan əvvəl inqrediyentlərin keyfiyyətini və vəziyyətini bir 
daha yoxlamaq; 

F.5.5.   Müştəriləri cəlb etmək məqsədilə ərzaqların rəngindən, növlərindən və formasından 
istifadə etməklə onları effektiv şəkildə təqdim və nümayiş etdirmək; 

F.5.6.   Arabaların üzərində müvafiq təşviqat materiallarını gəzdirmək; 
F.5.7.   Arabaları müştərilərin görə biləcəyi əlverişli yerdə saxlamaq; 
F.5.8.   Arabaları boşaltmaq və müvafiq vaxtda gigiyenik normalara uyğun olaraq təmizləmək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: vacib deyil. 

b) Alət və avadanlıqlar: vacib deyil. 

c) İstehlak malları: vacib deyil. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 1 saat 15 dəqiqə. 

İşlərin sayı: 5. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

20% Tapşırıqları təşkil etmək və iş rejimini planlaşdırmaq: 

 Müvafiq informasiyanı əldə etmək, işi planlaşdırmaq və təşkil etmək; 

Tapşırıq və prosesləri prioritetləşdirmək və ardıcıllığını müəyyən etmək; 

Digər komanda üzvlərinin rol və vəzifələrini nəzərə almaqla effektivliyi yüksəltmək 
məqsədilə iş qrafiki və ya plan hazırlayıb icra etmək; 

Xidmət zamanı iş rejimini, o cümlədən özünün və digər komanda üzvlərinin tapşırıqlarını 
planlaşdırmaq, qiymətləndirmək və lazım olduğu təqdirdə müvafiq tövsiyələr vermək. 

55%  Həmkarlar və müştərilər ilə əlaqələri idarə etmək: 

  Kommunikasiya və informasiya axını səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə xidmətdən əvvəl, 
xidmət zamanı və xidmətdən sonra mətbəx, bar işçiləri və digər ofisiantlar ilə ünsiyyət 
qurmaq; 

Problemləri aydın şəkildə müəyyən etmək və müvafiq kommunikasiya üsullarından istifadə 
etməklə onIarı həll etmək; 

Müəyyən edilmiş protokol və xidmət metodlarına, müəssisənin siyasətlərinə və müştərinin 
gözləntilərinə uyğun olaraq qonaqpərvərlik münasibəti nümayiş etdirmək; 
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Restoranın yeni işçilərinə peşəkar yardım göstərmək və müvafiq məlumatları onlarla 
bölüşmək; 

Xidmətləri təhlil etməklə və müvafiq olduğu təqdirdə həmkarlar ilə müzakirə etməklə 
mümkün təkmilləşmə yollarını və innovasiyaları müəyyən etmək və digər aidiyyəti şəxsləri 
məlumatlandırmaq. 

25%  Mətbəx işçiləri ilə əməkdaşlıq etmək: 

 Xörəklərin düzgün şəkildə və vaxtında hazırlanmasını, təqdim edilməsini təmin etmək üçün 
mətbəx işçiləri ilə əlaqədə olmaq; 

Mətbəx ilə yemək otağı arasında xidmətin effektiv şəkildə aparılmasını təmin etmək üçün 
baş aşpaz ilə xidmət işçiləri arasında müvafiq əlaqələr yaratmaq. 

 

İş nümunəsi 1: Sifarişlərin təsdiq edilməsi. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Ofisiantın gündəlik fəaliyyəti restoranda sifarişlərin təsdiq edilməsindən 
ibarətdir. Sifarişlər ilə bağlı müştərilər ilə danışmaq üçün çağırılan zaman hansı beş növ informasiya 
təsdiq edilməlidir? 

 

İş nümunəsi 2: Qonaqların qəbul edilməsi. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər:  Restorana bir qrup qonaq gəlir. Qəbul bölməsində gözləyən işçi kimi 
qonaqları masaya müşayiət etməzdən əvvəl görməli olduğunuz dörd funksiyanı sadalayın. 

 

İş nümunəsi 3: Xidmətin göstərilməsi. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Qonaqlar peşəkar ofisiantdan yüksək səviyyəli xidmət gözləyirlər. Hər bir 
başlıq altında yüksək səviyyəli xidmətə dair nümunə gətirin.   

a) Sifarişin qəbul edilməsi    

b) Masaya qida və içkilərin verilməsi    

c) Qida və içkilərin təmizlənməsi    

c) Xidmətin sonu    

 

İş nümunəsi 4: Masa dəstinin hazırlanması. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Sizdən beş növdən ibarət dequstasiya menyusu üçün masa dəsti 
hazırlamaq tələb olunur. Aşağıda verilmiş menyunun xanalarında düzgün hərflər yazmaqla (A-J) 
menyu xörəkləri üçün uyğun gələn kəsici alətləri seçin.   

Menyu  Göbələkdə istriyidəilə toyuq bulyonu  __________________   

Turşuya qoyulmuş zəncəfil və pörtlədilmiş kəvər ilə duza qoyulmuş molyusk. __________________   

Göyərti ilə örtülü quzu budu, nazik, xırıltılı kartof qızartması, quşqonmaz, şəkər çuğunduru və qırmızı 
şərabda soğan tutması__________________   

Karamelə qoyulmuş əncir və limon şərbəti __________________   

Əl ilə hazırlanmış likör trüfelli ekspresso kofesi_________________  
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B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 29 dəqiqə. 

Sualların sayı: 29. 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

35% Tapşırıqları təşkil etmək və iş rejimini planlaşdırmaq 

25% Xidmət sistemini təmin etmək 

20% Həmkarlar və müştərilər ilə əlaqələri idarə etmək 

20%  Mətbəx işçiləri ilə əməkdaşlıq etmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Ofisiant bölməsində aşağıdakı əşyaların hansılarını tapmaq mümkündür?  

a) yan boşqablar, desert fincanları və su stəkanları  
b) salfet, menyu və desert bıçağı  
c) qənddan, çay qaşıqları və kofe sıxan  
d) masa dəsti, alt boşqablar və çörək bıçaqları  

 

2. Hansı menyu fərdi qaydada qiyməti olan əlavə xörəklər təqdim edir? 

a) à la carte 
b) müəyyən edilmiş menyu  
c) bufet 
d) dequstasiya 

 

3. Xörəyin masaya verilməsinin hansı mərhələsində masada olan içki stəkanları  götürülməlidir? 

a) xörək  yeyildikdən sonra  
b) əsas xörək masayaa verilməzdən əvvəl  
c) şərab masaya sifariş verildikdən sonra  
d) içki qurtardıqdan sonra  

 

4. Uşaq müəssisəsi orada qalan uşaqlar üçün gündəlik olaraq fərqli menyu təklif edir. 

Qeyd edilən müəssisə üçün ən münasib menyu növü hansıdır?  

a) dequstasiya 
b) çevrə 
c) à la carte 
d) table d’hôte 
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5. Hansı yemək birinci təqdim olunur?  

a) petite fours 
b) qəlyanaltı  
c) şorba  
d) canapés 

 

6.  Yemək məhsulları ilə işləyən ofisiantlar onun tərkibində olan  və həyat üçün təhlükə yaradan və ya 
allergiya törədən ümumi nüanslar barədə məlumatlı olmalıdır. Aşağıda sadalanan ərzaq 
məhsullarından hansı biri daha yüksək allergiya riskinə malikdir?  

a) donuz əti 
b) yumurta  
c) pomidor  
d) qırmızı bibər  

 

7. A la cart restoranında masalar açılmışdır. Qonaqlar tərəfindən sifariş verildikdən sonra hansı menyu 
yeməyi üçün bıçaq növü dəyişilməlidir?  

a) buxara verilmiş brokoli ilə pörtlədilmiş quzu baldırı və kartof püresi  
b) üzü soyulmuş parmezan ilə fettucini carbonara  
c) buxara verilmiş yaz tərəvəzləri ilə qızardılmış toyuğun döş əti  
d) pomidor və bazil kulis ilə tərəvəz qarışığı  

 
8. Masa üzərində tələb olunmayan əlavə örtüklər ……  

a) ofisiant məlumatlandırıldıqdan sonra götürülməlidir. 
b) hər bir mərasimə uyğun götürülməlidir. 
c) qalmalıdır, çünki əlavə adamlar gələ bilər. 
d) qonaqları narahat etmədiyi təqdirdə qala bilər. 

 

9. Aşağıda verilən dəst hansı masaya aid edilir?  

 

a) buffet 
b) table d’hôte 
c) dequstasiya 
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d) à la carte 

 

10. Çörək dilimlərinin gümüş xidmətini təmin edən zaman onlar haraya qoyulmalıdır?  

a) qonaqların sol tərəfinə 
b) gümüş maşadan istifadə etməklə 
c) qonaqların sağ tərəfinə 
d) birinci növbədə qonaqlara 

 

11. Xidmət növbəsi (ardıcıllığı) dedikdə nə başa düşülür?  

a) ərzaq sifarişi vərəqəsini doldurmaq 
b) xidmətdən əvvəl restoranın hazırlanması 
c) qəhvənin hazırlanması üçün yerinə yetirilməli olan proses  
d) qonaqlara xidmət göstərən  zaman funksiyaların icra ardıcıllığı  

 

12. Kəsici alətlərin istifadə üçün gigiyenik baxımdan təmiz və parıltılı olmasını ofisiant təmin 
etməlidir. 

Kəsici alətləri parıldatmaq üçün müvafiq geyim və …… istifadə etmək lazımdır . 

a) yaş süngərdən 
b) isti su və üzüm sirkəsindən 
c) ilıq sabunlu sudan 
d) soyuq su və təmizləyici vasitələrdən 

 

13. Aşağıda göstərilən salfet bükmə üslubu necə adlanır? 

 

a) beş ulduz 
b) konus 
c) zərf 
d) çevrilmiş yelkən  

 

14. Qonaqlara restorana birinci gəlişləri zamanı ofisiant...  

a) xidmət üslubunu izah etməlidir. 
b) pencək və gödəkcələrini götürməlidir. 
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c) təşəkkür etməlidir. 
d) masasını göstərməlidir. 

 

15. Geniş mətbəxdə  seçilmiş menyu hissəsindən asılı olaraq müxtəlif yerlədən götürülə bilər. Anbar 
bölməsindən götürülən hissələr adətən...  

a) salatlardır. 
b) makaron xörəkləridir. 
c) əsas isti  xörəklərdir. 
d) əlavə boşqablar və xidmət avadanlıqlarıdır. 

 

16. Vegetarian üçün xüsusi qida pəhrizi hansıdır?  

a) tərəvəz və balıq xörəkləri  
b) yalnız üzvü və biodinamik ərzaqlar  
c) tərkibində qlüten olan istənilən qida məhsullarından qaçmalıdır  
d) vegetarian olaraq bütün heyvan məhsullarından istifadə etməməlidir  

 

17. Nüfuzlu restoranda masa arxasında əyləşmiş şəxs üçün parça salfetin düzgün açılma üsulu  
hansıdır?  

a) salfeti sağ əl ilə qonağın sol tərəfində qaldırmaq və silkələyərək onu açmaq  
b) salfeti qonağın sağ tərəfində qaldırmaq və üçbucaq forma alması üçün uclarını dartmaq  
c) salfeti qonağın sol tərəfində qaldırmaq, silkələyərək açmaq və sonra orta hissəsindən bükmək  
d) salfeti hər iki əl ilə qaldırmaq, açmaq, kvadrat şəkildə bükmək və qonağa vermək  

 

18. İçkilərin siyahısı ….. qonaqlara təklif edilməlidir.  

a) salamlama və əyləşmə prosesindən sonra 
b) tam menyu təqdim edildikdən sonra 
c) çörək tikələri verildikdən sonra 
d) xörək sifarişi qəbul edildikdən sonra 

 

19. Təsəvvür edin ki, restoran həddindən artıq məşğuldur və menyuda olan bir sıra əsas xörəklər 
qurtarmışdır. Qonaq nə zaman məlumatlandırılmalıdır?  

a) mövcud olmayan qida istənildikdə  
b) qonaqları salamladıqdan və masaya əyləşdikdən dərhal sonra  
c) ofisiant menyunu qonaqlara təqdim edən zaman  
d) qonaqlar birinci xörəyi yedikdən sonra  

 

20. Qonaqlar sifariş  olmadan nahar etmək üçün restorana gəlirlər. Bu zaman ofisiant... 

a) sifariş olmadığı üçün onlara masa təklif edə bilməyəcəyini nəzakətlə bildirməlidir. 
b) tez bir zamanda aşpazın yanına getməli və mətbəxin yeni sifariş qəbul edə bilib-bilməyəcəyini  

öyrənməlidir. 
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c) hansı masanın boş olmasını müəyyən etmək üçün masa planına nəzər yetirməlidir.  
d) qonaqları masaya aparmazdan əvvəl tez bir zamanda onlar barədə məlumat almalı və 

informasiyanı tamamlamalıdır.  

 

21. Döşəmə planı hansı əsasda tərtib edilir?  

a) sifariş  siyahısı 
b) mövcud olan masa və stulların sayı 
c) menyu növü 
d) günün vaxtı 

 

22. Mədə xəstəliyi olan qonaq onun pəhriz tələblərinə uyğun müvafiq qida seçməkdə ona yardım 
göstərməyinizi xahiş edir. Aşağıda verilənlərdən hansı biri münasib olardı?  

a) bağ salatları və əl ilə doğranmış qızardılmış kartof ilə toyuq parmiqanası  
b) zəif qızardılmış pomidor ilə qovun və fetta risotto  
c) düyü və tempura tərəvəzləri üzərində tavada qızardılmış lusian dilimləri  
d) yaşıl salat ilə birgə bişirilmiş ispanaq və ricotta cannelloni  

 

23. Yemək otağında masanın üzərində müvafiq dəstlərin mövcud olması...  

a) səlis və effektiv xidməti təmin edəcəkdir. 
b) işgüzar müzakirələri və əyləncəni təmin edəcəkdir. 
c) yuxarı satış imkanlarını təmin edəcəkdir. 
d) müştərilərin yaxşı “bəxşiş” verməsini təmin edəcəkdir. 

 

24. Qatıq, su, meyvə və ədviyyat qarışığından hazırlanan sərinləşdirici içki necə adlanır?  

a) smuzi 
b) lassi 
c) kokteyl  
d) laksa 

 

25. Hansı qəhvəni hazırlayan zaman qaymaqdan istifadə edilir? 

a) flet vayt 
b) kappuçino  
c) caffe latte 
d) vyana 

 

26.  Təravətini və ətrini itirməməsi   üçün qəhvə dənələri hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?  

a) soyuducuda qəhvəyi kağızda 
b) sənaye üsulu ilə hazırlanmış rulon çantada 
c) dondurucuda vakuum-bərkidilmiş çantada 
d) havasız konteynerdə, qaranlıq və sərin yerdə 
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27. Qonaq bir fincan az dəmli qara çay sifariş edir. Ətrin keyfiyyətli olması üçün çay yarpaqları neçə 
dəqiqə dəmlənməlidir? 

a) 1 dəqiqə 
b) 2–4 dəqiqə 
c) 5–8 dəqiqə  
d) 9–10 dəqiqə  

 

28.Kofe süfrəsi baxımından demitasse nə deməkdir?  

a) isidilmiş qəhvə fincanı  
b) yarım-tünd espresso 
c) çox kiçik qəhvə fincanı  
d) bir nəfər üçün qəhvə qabı  

 

29. Qara acıdılmış çay nə ilə süfrəyə verilməlidir?  

a) bal və limon dilimləri ilə 
b) süd və şəkər ilə 
c) heç bir əlavə məhsullara ehtiyac yoxdur 
d) isti süd 

 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ  TƏLİM STANDARTI  

Ofisiant 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və ofisiant üçün tələb olunan səriştələri əks etdirir. İşlə bağlı səriştənin nümayiş 
etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, 
kurikulumlar və təlim materiallarının hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi istifadə etmək 
olar. Bu standart əsasında hazırlanmış təlim digər peşələr üzrə səriştələrə malik olan, mövcud 
səriştələrini inkişaf etdirmək, mövcud iş yerində digər vəzifələri icra edə bilmək, yaxud digər 
müəssisədə və ya digər peşə üzrə iş tapmaq üçün yeni ümumi səriştələr əldə etmək istəyən şəxslər 
üçün də uyğun ola bilər.  

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

5131 (Ofisiant) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  5131 (Waiter) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Sentyabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Sentyabr, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Məhsul barədə biliklər (ərzaq və içkilər)  
 Xidmət avadanlığı və dəstlər  
 Sifariş və xidmət prosedurları 
 Müxtəlif funksiyalar, xidmət üslubları və xidmət müddətləri üçün, o 

cümlədən restoranın qəbul və iaşə funksiyaları üçün masaları açmaq və 
bəzəmək üsulları  

 Standart restoran avadanlığı çeşidi və onlardan istifadə 
 Tipik qida və içki xidməti üslubları və müxtəlif tədbirlər kontekstində 

istifadə edilən menyu növləri, o cümlədən bufet, məcməyi, boşqab və gümüş 
xidməti 

 Müxtəlif restoranlar, funksiyalar və iaşə məkanları üçün tipik masa və otaq 
hazırlıq növləri, o cümlədən mebel, oturacaqlar və dekorasiya 

 Hüquqi-normativ tələblər, o cümlədən ƏTS, qidanın təhlükəsizliyi və spirtli 
içkilərin norma çərçivəsində verilməsi  

 Araba və avadanlıqların istifadəsi və funksiyaları  
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Bacarıq:  Bütün növ ərzaq üçün xidmət növləri 
 Əməyin təhlükəsizliyi və gigiyena məsələləri, ilk yardımın göstərilməsi 
 Müxtəlif dəstlər, üslublar və tədbirlər üçün, o cümlədən restoranlar, 

funksiyalar və iaşə məqsədləri üçün masanı açmaq və bəzəmək bacarığı  
 Müxtəlif dəstlər, üslublar və tədbirlər üçün, o cümlədən restoranlar, 

funksiyalar və iaşə məqsədləri üçün salfetin bükülməsi metodları 
 Boşqabların təmizlənməsi və daşınması texnikası 
 Müəssisənin elektron sifariş sistemlərindən istifadə 
 Sifarişlərin az və ya çox olduğu hallar ilə bağlı problemləri həlletmə bacarığı  
 Müştərilər və digər komanda üzvləri ilə ünsiyyət qurmaq, tələbləri 

aydınlaşdırmaq, informasiya vermək, məlumatlara qulaq asmaq və şərh 
etmək üçün müvafiq kommunikasiya bacarıqları, o cümlədən sözsüz 
kommunikasiya 

 Menyunu və xörəkləri müştərilərə izah etmək üçün müvafiq bacarıq  
 Ərzağı arabada nümayiş etdirmək üsulları  
 Komandada işləmək bacarığı  

Yanaşma:  Müştərilərin ehtiyaclarına və hissələrinə qarşı həssas olmaq və iş yerində 
anlayışlı olmaq və digərlərinə yardım etmək  

 Etibarlı, məsuliyyətli və dəqiq olmaq, öhdəlikləri yerinə yetirmək 
 İş yerində digər şəxslərə qarşı nəzakətli olmaq, səmimi və mehriban 

münasibət göstərmək  
 Tənqidləri qəbul etmək və yüksək stressli vəziyyətlərdə sakit və effektiv 

şəkildə davranmaq  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 İkidən artıq xarici dildə danışmaq 
 Ərzaq və içkilərin xarakterik xüsusiyyətləri haqda dərin biliklər 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran  “Ofisiant”  aşağıdakıları bacaracaqdır / biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Gigiyena və əməyin təhlükəsizliyinə riayət etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 İş yerində tətbiq olunan təhlükəsizlik  texnikası və yanğından mühafizə 
qaydalarını sadalamaq; 

Nəticə 2 Ərzaq məhsullarının daşınması zamanı riayət olunması tələb olunan sanitar 
normaları izah etmək. 

 

Bölmə 2: Masanı açmaq və bəzəmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Masanın üzərinə süfrənin salınmasını göstərmək; 

Nəticə 2 Süfrəni masanın üzərindən götürmədən onun yenisi ilə əvəz edilməsini nümayiş 
etdirmək; 

Nəticə 3 Xidmət növünə və sifariş olunan xörəklərin (içkilərin) çeşidinə uyğun olaraq 
qədəhlərin, qabların və masa dəstlərinin düzülməsini göstərmək; 

Nəticə 4 Salfetlərin müxtəlif formalarda bükülməsini  nümayiş etdirmək. 
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Bölmə 3: Menyunu və içkiləri müştərilərə təqdim etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Menyu və içki siyahılarını müştərilərə düzgün şəkildə təqdim etmək; 

Nəticə 2 

 

İçki və yemək seçməkdə müştərilərə yardım etmək məqsədi ilə menyunu onlara 
izah etmək. 

Bölmə 4: İnsanlararası effektiv ünsiyyət qurmaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 

Nəticə 2 

Müştərinin qarşılanması qaydalarını göstərmək; 

Fəaliyyət qrafikinə riayət etmək üçün həmkarlar ilə aydın ünsiyyətin qurulması 
yollarını nümayiş etdirmək. 

 

Bölmə 5: Masanı yığışdırmaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 İstifadə olunmuş qabların və dəstlərin dəyişdirilməsini və daşınmasını 
göstərmək; 

Nəticə 2 Süfrələrin dəyişdirilməsini nümayiş etdirmək. 

Bölmə 6: Elektron nəzarət-kassa aparatlarında işi həyata keçimək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Elektron  nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə haqq-hesab aparılmasını izah etmək; 

Nəticə 2 Müxtəlif növ çeklərin çap edilməsini izah etmək. 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  Tapşırıqları təşkil etmək və iş rejimini planlaşdırmaq: 
F.1.1.   Müvafiq informasiyanı əldə etmək, işi planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.1.2.   Tapşırıq və prosesləri prioritetləşdirmək və ardıcıllığını müəyyən etmək; 
F.1.3.   Digər komanda üzvlərinin rol və vəzifələrini nəzərə almaqla effektivliyi yüksəltmək 

məqsədilə iş qrafiki və ya plan hazırlayıb icra etmək; 
F.1.4.   Xidmət zamanı iş rejimini, o cümlədən özünün və digər komanda üzvlərinin 

tapşırıqlarını planlaşdırmaq, qiymətləndirmək və lazım olduğu təqdirdə müvafiq 
tövsiyələr vermək. 
 

V.2.  Xidmət sistemini təmin etmək: 
F.2.1.   Restoranın, yemək sahəsinin, funksional və ya iaşə obyektlərinin hazırlığını 

tamamlamaq və müəssisənin prosedurları çərçivəsində xidmət tələblərinə uyğun olaraq 
müştərilərin rahatlığını və istirahətini təmin etmək üçün yemək mühitinə müvafiq 
dəyişikliklər etmək; 

F.2.2.   Müştəriləri salamlamaq və müəssisənin proseduruna uyğun olaraq yeməkdən əvvəlki 
xidmətləri göstərmək; 

F.2.3.   Müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq müştəriləri masanın düzülüşünə uyğun 
olaraq yerləşdirmək, onların əyləşməsinə kömək etmək; 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.2.4.   Müştərilərə menyu və içki siyahılarını təqdim etmək, aydın təsvirlər və izahlar vermək, 
suallara düzgün və nəzakətli şəkildə cavab vermək; 

F.2.5.   İçki və yemək seçməkdə müştərilərə yardım etmək məqsədilə onlara tövsiyə və təkliflər 
vermək; 

F.2.6.   Sifarişləri qəbul etmək, mətbəxə və bara ötürmək və bu zaman müvafiq olduğu təqdirdə 
hər hansı xüsusi tələb, pəhriz və ya mədəni tələblər barədə məlumat vermək; 

F.2.7.   Menyu seçiminə və müəssisənin prosedurlarına uyğun olaraq qədəhləri, qabları və masa 
dəstlərini düzmək; 

F.2.8.   Xidmət və yeməyin çatdırılması prosesini monitorinq etmək və müştəri ilə minimum 
təmas şəraitində xidmət prosesinin münasib vaxtında ərzaq, içki və qabları masaya 
vermək və təmizləmək; 

F.2.9.   Xidmət və məhsullar ilə bağlı gecikmələri və ya qüsurları aşkar etmək, müştərinin 
məmnunluğunu təmin etməklə müəssisənin siyasət və prosedurlarına uyğun olaraq 
onları tez bir zamanda aradan qaldırmaq və məlumat vermək; 

F.2.10.   Müştərilərin istəkləri əsasında hesabları hazırlamaq və onlara təqdim etmək; 
F.2.11.   Müştərilərdə təkrar geri qayıtmağa həvəs oyatmaq məqsədilə onları nəzakətli şəkildə 

yola salmaq. 
 

V.3.  Həmkarlar və müştərilər ilə əlaqələri idarə etmək: 
F.3.1.   Kommunikasiya və informasiya axını səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə xidmətdən 

əvvəl, xidmət zamanı və xidmətdən sonra mətbəx, bar işçiləri və digər ofisiantlar ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

F.3.2.   Problemləri aydın şəkildə müəyyən etmək və müvafiq kommunikasiya üsullarından 
istifadə etməklə onIarı həll etmək; 

F.3.3.   Müəyyən edilmiş protokol və xidmət metodlarına, müəssisənin siyasətlərinə və 
müştərinin gözləntilərinə uyğun olaraq qonaqpərvərlik münasibəti nümayiş etdirmək; 

F.3.4.   Restoranın yeni işçilərinə peşəkar yardım göstərmək və müvafiq məlumatları onlarla 
bölüşmək; 

F.3.5.   Xidmətləri təhlil etməklə və müvafiq olduğu təqdirdə həmkarlar ilə müzakirə etməklə 
mümkün təkmilləşmə yollarını və innovasiyaları müəyyən etmək və digər aidiyyəti 
şəxsləri məlumatlandırmaq. 
 

V.4.  Mətbəx işçiləri ilə əməkdaşlıq etmək: 
F.4.1.   Xörəklərin düzgün şəkildə və vaxtında hazırlanmasını, təqdim edilməsini təmin etmək 

üçün mətbəx işçiləri ilə əlaqədə olmaq; 
F.4.2.   Mətbəx ilə yemək otağı arasında xidmətin effektiv şəkildə aparılmasını təmin etmək 

üçün baş aşpaz ilə xidmət işçiləri arasında müvafiq əlaqələr yaratmaq. 
 

V.5.  Çarxlı stol arabalarını və avadanlıqları hazırlamaq və saxlamaq: 
F.5.1.   Arabaları toplamaq və onları təmiz alətlər, dəstlər və süfrələr ilə birgə düzgün şəkildə 

təqdim etmək; 
F.5.2.   Müəssisənin standartlarına və gigiyena tələblərinə uyğun olaraq avadanlığı təmizləmək 

və parıldatmaq; 
F.5.3.   Menyu və xidmət tələblərinə uyğun olaraq ərzağı, spirtli içkiləri və digər inqrediyentləri 

seçmək; 
F.5.4.   Arabanın üzərində qoymazdan əvvəl inqrediyentlərin keyfiyyətini və vəziyyətini bir 

daha yoxlamaq; 
F.5.5.   Müştəriləri cəlb etmək məqsədilə ərzaqların rəngindən, növlərindən və formasından 

istifadə etməklə onları effektiv şəkildə təqdim və nümayiş etdirmək; 
F.5.6.   Arabaların üzərində müvafiq təşviqat materiallarını gəzdirmək; 
F.5.7.   Arabaları müştərilərin görə biləcəyi əlverişli yerdə saxlamaq; 
F.5.8.   Arabaları boşaltmaq və müvafiq vaxtda gigiyenik normalara uyğun olaraq təmizləmək. 
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C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.3.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

 İlkin təlim akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim 
praktikadan qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız praktiki təlim keçirildiyi hallarda 
səriştələrin tanınması haqqında sənəd əldə 
etmək üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi 
və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bəzən ofisiant zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim vasitəsi ilə əldə edə 
bilər.  

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində təlimatçı yanında öyrənməkdir. Bu, iş yerində, təlim 
mərkəzində və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı tərəfindən keçirilən təlimdir.  

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ev təsərrüfatı, kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsi 
ilə baş verir. O, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verə bilər, lakin fərdi yoxlamadan başqa, digər 
qaydada müşahidə edilməsi demək olar ki, mümkün deyil və ölçülməsi çətindir.  

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili almaq və hər hansı 
iaşə müəssisəsində təcrübə keçməkdir. Buna baxmayaraq, ofisiantın təlim istiqamətləri yuxarıda 
göstərildiyi kimi, qeyri-formal və ya informal təlimdən də ibarət ola bilər.  

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə iaşə müəssisəsində ən azı iki il iş təcrübəsi olan şəxs səriştələrin yoxlanması üçün imtahana 
mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə 
edə bilər.  

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


